
Áætlun í ensku í 7. bekkur – haustönn 2022 

 

Á mánudögum eru tveir tímar, þar vinnum við í Yes we can og á miðvikudögum er einn málfræðitími.  

Kennari: Sigrún Jónsdóttir 
Námsefni: Yes we can, lesbók og vinnubók, Málfræðihefti 1 og glósubækur 

Vika Námsefni Heimavinna 

29.ág. 

1.sept. 

Könnun á stöðu nemenda og viðhorfum. Einstaklingsmarkmið sett. 

Hvers vegna lærum við ensku? Farið yfir efni haustannar, námsmat 

og skipulag. 

 

5.sept 

 

7. sept. 

Yes we can Lesbók kafli 3 bls. 28 – 31  Vinnubók bls. 28 

Viðfangsefni - Vegvísun, stofnanir og forsetningar. Gera 

myndir/plaggat 

Málfræði: Töluorð (B: 3. kafli) 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti.  

 

12. sept. 

14. sept. 

Yes we can Vinnubók 29 -32  Gera myndir/plaggat 

Málfræði: Persónufornöfn (B: 4. kafli) 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti.  

19. sept. 

21.sept 

Yes we can L: 33- 35 V: 33 

Málfræði: Könnun úr B: 3. og 4. kafla 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti.  

26. sept. 

28. sept 

Yes we can L: 36 – 37 V: 34-37 

Málfræði: Eignarfornöfn (B: 5. kafli) 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti. 

3. okt.  

5. okt 

Yes we can L: 38-39 

Málfræði: Do – does (B: 6. kafli) 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti. 

10. okt. 

12. okt. 

Tímakönnun úr kafla 3 í Yes we can 

Málfræði: Könnun úr B: 5. og 6. kafla 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti. 

17. okt. 

19. okt. 

Animals kveikja/þáttur 

Málfræði: Play – plays (B: 7. kafli) 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti. 



                                                                                      

• Ef áætlun hverrar viku klárast ekki í skólanum þá þarf að klára hana heima. 

• Prófseinkunn er mynduð úr tímakönnunum. Málfræðinni og Yes we can könnunum. 

• Kennaraeinkunn er mynduð út frá vinnubókum og lykilhæfni nemenda. Svo sem myndarskap við 

að leita sér bjargar og viðhorfum og samvinnu við aðra. 

• Annað kennsluefni eru verkefni að eigin vali úr Portfolio bókum, verkefni á rafrænu 

formi og frílestrarbækur. 

 

24. okt. 

26. okt 

Animals/ teikningar Yes we can 40 – 41 í lesbók og vinnubók. 

Málfræði: Stigbreyting lýsingarorða (B: 8. kafli) 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti. 

31. okt 

2. nóv. 

Lesbók 42 - 43 Vinnubók 42 

Málfræði: Könnun úr B: 7. og 8. kafla 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti. 

7. nóv. Málfræði: Stigbreyting lýsingarorða, regluleg og óregluleg (C: 1. 

kafli) 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti. 


